
Seminář Příprava a řízení mezinárodního vědeckého projektu 

V rámci projektu U21-KVAK se dne 25. 3. 2021 uskuteční online formou seminář Příprava a řízení 
mezinárodního vědeckého projektu s doktorem Martinem Vohralíkem, vědeckým pracovníkem INRIA 

Paříž a úspěšným řešitelem ERC grantu. Seminář je určen akademickým i neakademickým pracovníkům, 

doktorandům.  

Podrobnější informace zde: https://www.ujep.cz/cs/28657/seminar-priprava-a-rizeni-mezinarodniho-
vedeckeho-projektu 
Zájemci se mohou hlásit do 24. 3. 2021 na email: hana.galiova@ujep.cz.  

 

GA ČR 

Grantová agentura České republiky (znovu) vyhlásila 10. 3. 2021 nové výzvy grantových soutěží pro 

rok 2022. 

Více informací: https://gacr.cz/vyhlasujeme-nove-vyzvy-grantovych-soutezi-pro-rok-2022/

Soutěžní lhůta trvá do 22. dubna 2021.

Prosíme o dodržení následujících termínů na UJEP:

- založení projektového listu v IMIS s názvem projektu, řešitelem (odpovědná osoba) a partnery do 9. 4. 
2021

- odevzdání skenu nebo originálu podepsaného průvodního listu s podpisy za součásti do 16. 4. 2021, 
prosíme předat nebo adresovat Haně Galiové, která zajistí podpis pana prorektora Nováka

- návrhy k odeslání na GAČR přes DS zaslat mailem Haně Galiové do 21. 4. 2021 do 8:00 

V případě potřeby jakékoliv konzultace k přípravě projektu nebo termínům, odevzdávání projektů apod. 

prosím neváhejte včas kontaktovat Hanu Galiovou emailem nebo na mobilní telefon 702 232 442.  

Dům zahraniční spolupráce (DZS) 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) v únoru otevřel Českou styčnou kancelář pro vzdělávání a výzkum       
v Bruselu (CZELO).  

Činnost kanceláře bude navazovat na stávající Českou styčnou kancelář pro výzkum, vývoj a inovace, 

kterou od roku 2005 v Bruselu provozovalo Technologické centrum AVČR. Jak již vyplývá z nového názvu, 

bude zaměření kanceláře oproti stávajícímu stavu rozšířeno i na oblast vzdělávání. 

Více informací zde: https://www.dzs.cz/clanek/ceska-stycna-kancelar-pro-vzdelavani-vyzkum-v-bruselu-

propoji-ceske-instituce-s-evropou  

Nadační fond Neuron na podporu vědy 

Nejpozději 31. března 2021 je možné navrhnout nominace na prestižní Ceny Neuron 2021, které jsou 
udělovány špičkovým vědcům a vědkyním.

Kandidáty prosím nominujte prostřednictvím jednoduchého nominačního formuláře. 
Více informací naleznete na www.nfneuron.cz/ceny-neuron. 
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OP JAK - Operačního programu Jan Amos Komenský 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo na konci října 2020 první návrh Programového 

dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). OP JAK vychází z dokumentů definujících 

národní politiku v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje a navazuje na úspěšný Operační program Výzkum, 

vývoj a vzdělávání (OP VVV). Zkušenosti z OP VVV, jím podpořené oblasti a vytvořené mechanismy jsou 

základem navazujícího OP JAK, který dále prohloubí a posílí pozitivní dopady již realizovaných intervencí a 

změn v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje.  

Více informací o programu OP JAK: https://opvvv.msmt.cz/2021-plus 
Dokument je k dispozici zde: https://opvvv.msmt.cz/clanek/programovy-dokument-operacniho-programu

-jan-amos-komensky-op-jak.htm?a=1

Aktuální informace HORIZONT 2020 

Aktuality, informace o připravovaných akcích a otevřených výzvách, odkazy na webináře a semináře sou-

visející s programem Horizont 2020 naleznete zde: https://www.h2020.cz/cs/seznamy/novinky; https://

www.h2020.cz/cs/seznamy/vyzvy 

HORIZONT EVROPA 

Od začátku roku 2021 startuje oficiálně nový rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa 

(2021-2027), který navazuje na předchozí program Horizont 2020. V době přípravy nového webu nalezne-

te veškeré dostupné informace na tomto odkazu. 

Více informací: https://www.tc.cz/cs/novinky/novy-ramcovy-program-horizont-evropa 

Technologické centrum AV ČR pod záštitou MŠMT pořádá informační kampaň k programu Horizont Evro-

pa, kde jednotliví NCP v oblastech své působnosti v několika samostatných blocích detailněji představí 

nové příležitosti, plánované výzvy a pravidla programu Horizont Evropa. Informační kampaň je určena pro 

všechny výzkumnice a výzkumníky, projektovou podporu výzkumných institucí i inovačních firem.  

Podrobné informace (témata jednotlivých bloků, přednášející apod.) jsou uvedeny zde. 

SN CZ 

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko podporuje pomocí prostředků Evropského 

fondu pro regionální rozvoj projekty spolupráce českých a saských partnerů. Díky takovým projektům se 

ještě více odbourávají bariéry mezi Českem a Saskem. 

Více informací o aktuálních možnostech dotace včetně doplňujících informací o realizovaných projektech 

a dopadech současné situace na řešené projekty: https://www.sn-cz2020.eu/cz/    

Agendu SN - CZ na UJEP zajišťuje Bc. Ondřej Pšenička.
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OP PIK

Otevřené výzvy v rámci  OP PIK  včetně několika typů výzev reagujících na současnou situaci zde: https://

www.oppik.cz/dotacni-programy   

OP TAK 

Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem 

končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

V současné době probíhají ze strany české vlády intenzivní přípravy a jednání o finální podobě jednotli-

vých dotačních programů.  

První výzvy – tedy možnost reálně žádat o dotace z OP TAK - by měly být vyhlášeny ve 2. polovině roku 

2021. 

Více informací např. zde: https://www.dotace-optak.cz/ 

Harmonogram výzev OP ŽP na rok 2021 

Harmonogram výzev na rok 2021 a nabídka dotací je dostupná zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/ 

Aktuálně je k dispozici výzva č. 155 - PO 3 Odstranění odpadů s termínem pro příjem žádostí stanoveným 

do 30. 6. 2021. 

Fond malých projektů ELBE LABE 

V roce 2021 je poslední možnost pro předkládání projektů v rámci období 2015 - 2020. Projektové žádosti

lze předkládat do 30. 4., 23. 7. a 8. 10. 2021. Samotné schvalování projektů poté proběhne ve dnech  
18. 6., 10. 9. a 26. 11. 2021.

Podrobné informace naleznete zde: https://www.elbelabe.eu/cz/ 

Dotace EU na programové období 2021-2027

Vláda schválila rozdělení financí mezi operační programy pro nové programové období 2021-2027.

Vláda České republiky dne 1. 3. 2021 schválila alokace operačních programů, ze kterých budou moci čeští 
příjemci čerpat v programovém období 2021-2027. Jedná se o zásadní krok, který Česko přiblíží k finalizaci 

jednotlivých programů a jejich vyjednávání s Evropskou komisí. První výzvy v některých programech by 

mohly být vyhlášeny v posledním čtvrtletí tohoto roku, většina pak v prvním pololetí 2022. Česká 

republika bude mít v novém programovém období k dispozici 550 miliard korun z evropských fondů na 

politiku soudržnosti. Další prostředky až do výše celkových 960 miliard korun bude mít ČR k dispozici z 

dalších evropských iniciativ.  

Více informací: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/vlada-schvalila-rozdeleni-

financi-mezi-operacni-pr
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THÉTA,   4. VS

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 10. února 2021 čtvrtou veřejnou soutěž 
v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen Pro-
gram THÉTA).  

Soutěžní lhůta začíná dnem 11. února 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 12. května 2021. 

Více informací na: https://www.tacr.cz/vyhlaseni-4-verejne-souteze-programu-theta/ 

5. VS ÉTA

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektu k této VS skončila dnem 15. 10. 2020, výsledky budou 

zveřejněny do 31. 3. 2021, UJEP čeká na výsledky u 17 projektů řešitelských a 7 spoluřešitelských.

TREND - oznámení termínu 4. VS, PP2 „Nováčči“ 

TA ČR posunul termín pro vyhlášení této výzvy na 11. 3. 2021. Více informací k VS včetně aktualizace ze 
začátku března 2021 zde: https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/ 

Nový program SIGMA 

Technologická agentura České republiky nadále plánuje podporu projektů se zaměřením na společenské, 

humanitní a umělecké vědy (SHUV) a také na podporu začínajících výzkumných pracovníků. Výzkumné 

záměry ve výše uvedených oblastech budou podpořeny prostřednictvím nového rámcového Programu 

SIGMA. Návrh Programu SIGMA je aktuálně v procesu přípravy. Vyhlášení prvních veřejných soutěží, mezi 

které bude patřit podpora SHUV a začínajících výzkumných pracovníků, se předpokládá v průběhu roku 

2022. 

QuantERA II Call 2021 

Od 12. března 2021 bude otevřena příležitost zapojit se do nové mezinárodní výzvy QuantERA II Call 2021 

v rámci ERA-NET Cofund. Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti kvantových technologií a cílem je pod-

pořit mezinárodní výzkumné projekty, které mají potenciál výrazně přispět k rozvoji kvantových technolo-

gií v Evropě. 

Více informací zde: https://www.tacr.cz/quantera-ii-call-2021-nova-mezinarodni-vyzva-v-oblasti-
kvantovych-technologii/ 

Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 CALL 2021 otevřena 

Mezinárodní výzva ERA-MIN 3 Call 2021 je od 15. 1. 2021 otevřena. Lhůta pro podání návrhů projektů 

končí 1. 4. 2021. Výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských suro-

vin.  

Více informací o podávání návrhů projektů zde: https://www.tacr.cz/soutez/era-min/call-2021-2/ 

Předběžný harmonogram soutěží TAČR na rok 2021 

V horizontální podobě zde: https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/

documents/2020/11/26/1606390320_harmonogram%20VS%202021_horizontal.pdf 
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EPFLglobaLeaders programme 

Nabídka ze Švýcarska v rámci EPFLglobaLeaders programme (mezinárodní doktorandský program), který je 

částečně financován z programu MSCA H2020. Druhá výzva k přihlašování je otevřená od 1. února 2021 do

15. dubna 2021.

Více informací zde: https://www.epfl.ch/education/phd/doctoral-studies-structure/customized-curricula/

epflglobaleaders/ 

Asistenční vouchery Ústeckého kraje - Aktualizace 

Pro přípravu pro UJEP stěžejních projektových záměrů lze nyní využít dotační program Ústeckého kraje
Asistenční vouchery, v němž lze žádat o prostředky na přípravu strategických projektů (soulad s RIS3 - 
národní či Krajská příloha, rozvoj kraje - inovativnost, konkurenceschopnost atd.) do podoby extenzivní 
projektové fiše (studie proveditelnosti) až do výše 500 tis. Kč (+ 15 % spolufinancování).  
Více informací: http://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery-usteckeho-kraje-aktualizace-c-1/d-
1752526/p1=204744 

Koordinace přípravy žádostí o Asistenční vouchery za CPS: Mgr. Lenka Stiborová 
Podání žádostí od 15. 3. 2021 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. 12. 2021.

Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje

Program umožňuje získat dotaci na podíl mzdy, cestovné a vedlejší výdaje mladého vědeckého 
pracovníka do 35 let věku (z pohledu vykazování, způsobilosti atd. se uplatňují pravidla OP VVV) na dobu 
nejdéle 6 měsíců v max. výši 100 tis. Kč (+5 % spolufinancování). Výstupem projektu je článek připravený 
k publikování a odborná studie, program je orientován na vybraný okruh oblastí v souladu s RIS 3: 
Strojírenství / mechatronika, Automotive, Energetika, zdroje, navazující obory, rekultivace, Organická a 
anorganická chemie, Výroba skla a porcelánu, Mobilita, Digitalizace včetně technologií Smart cities a 
Průmyslu 4.0. 

Více informací: https://www.kr-ustecky.cz/podpora-a-stabilizace-mladych-vedeckych-pracovniku/
ds-100681 

Koordinace přípravy žádostí za CPS: Mgr. Jana Mikulecká 
Příjem žádostí: od 15. 03. 2021 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 30. 6. 2021.

Visegrad Fund 

Fond má přispívat k rozvíjení užší spolupráce mezi členskými státy a posilovat vzájemné vazby v oblasti 

kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce. 

Možno žádat do tří typů Visegrad Grants, Visegrad + Grants, Strategic Grants. 

Termín pro podávání žádostí na rok 2021: 1. 6. a 1. 10. 2021  

Více informací o programu zde: https://www.visegradfund.org/apply/grants/ 
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https://www.kr-ustecky.cz/podpora-a-stabilizace-mladych-vedeckych-pracovniku/ds-100681
https://www.visegradfund.org/apply/grants/


IGA  (Interní grantová agentura) 

Interní grantová agentura vyhlásila 27. 1. 2021 Grantovou podporu UJEP na podporu projektů vědecké, 

výzkumné, vývojové a umělecké činnosti mladých vědeckých pracovníků. 

Tato oblast podpory je blíže specifikována ve směrnici rektora č. 1/2021, uchazeči o tento typ projektu 

měli možnost zasílat své přihlášky do 10. února 2021. Na tuto podporu se přihlásilo 12 uchazečů, avšak 

jedna přihláška z důvodu nedodržení směrnice nebyla uznána. Přihlášku hodnotili 2 externí hodnotitelé, 

kteří byli navrhnuti Grantovou radou, nyní se čeká na schválení projektů Grantovou radou, která se koná 

9. 3. 2021.

Dalším úkolem Interní grantové agentury bylo uspořádat Vědeckou konferenci na grantovou podporu v 
oblasti Tvůrčí činnosti za období 2019-2020. Vzhledem k epidemiologické situaci se konference nemohla 
konat jinou než online formou, pro online verzi Vědecké konference byla zvolena aplikace Zoom. 

Online Vědecká konference se konala v úterý 23. 2. 2021 a ve čtvrtek 25. 2. 2021, vždy od 13:00 do 16:00.

Řešitelé za účasti členů Grantové rady prezentovali své příspěvky. Na konferenci bylo prezentováno 15

příspěvků od řešitelů, kteří ve svých prezentacích popisovali dané výstupy, metodiky a výsledky svého

bádání.

Ke konci února se Interní grantová agentura zabývala zpracováním nových, pokračujících a končících pro-

jektů v oblasti SGS (Studentská grantová soutěž), přehledně zpracované informace k této oblasti podpory 

lze najít ve směrnici rektora č. 5/2018. V současné době se čeká na zasedání Grantové rady UJEP kvůli 

možným rozpočtovým či celkovým změnám. 

CPS informuje

Setkání pracovní skupiny UJEP k projektům ESIF bude (opět) písemnou formou. 

Vzhledem k epidemiologické situaci probíhá aktuálně supervize ESIF projektů distanční formou. 

Řešitelé byli vyzváni k zaslání strukturovaného písemného reportu za svůj projekt v termínu do 19. 3. 
2021, souhrnná zpráva bude doplněna o odpovědi na zaslané dotazy a připomínky, a dále o přehled aktu-
alit ze strany CPS a vyjádření dalších relevantních oddělení/odborů rektorátu (EO, ZAMO, IO, OVZ).  

Cílem supervize je vzájemná informovanost řešitelů a sdílení dosavadních poznatků a zkušeností mezi 
realizačními týmy a servisními pracovišti rektorátu, jedná se zejména o oblasti monitorování, kontrol a 
komunikace s ŘO.  
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